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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

هذا �قول: ظهر لي في قول ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل على موسى؛ أن جمیع 
التعلیالت التي ذ�رها ابن حجر قد تكون �عیدة عن ذهن ورقة، وأن الظاهر من طبیعة الحال أنه 
إنما قال ذلك النتشار دین الیهود عند العرب حتى إنه توجد قبائل عر�یة یهود�ة أما دین 

ا و و�ن �ان موجوًدا لكنه قلیل في جز�رة العرب آنذاك �خالف الشام فال �عرفه  جیدً النصارى فه
وأن هناك  ،االطبقة العامة من الناس. فهل هذا صواب؟ لكنهم �عرفون أن هناك یهودً  ،أي عیسى

لكن یبقى أن في نجران  ،نصارى، و�وجد من النصارى �جز�رة العرب من یوجد، نعم الیهود أكثر
نصارى �سمعون بهم و�ردون علیهم. و�ان لهم رحلة في الصیف إلى الشام وهم نصارى. على 

 .ما ذ�ره أهل العلم �ثیر، ومررنا علیهفوأما ما قاله ورقة  ،كل حال تعلیالتهم مجرد التماسات
حمد وعلى آله وصحبه وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا م ،الحمد هلل رب العالمین

 أجمعین. أما �عد:
فالحدیث الثالث حدیث عائشة في بدء الوحي، فرغنا من تخر�جه في مواضعه المتعددة من 

فهو متفٌق علیه، �قول اإلمام  -رحمه هللا-رواه اإلمام مسلم أ�ًضا صحیح البخاري، والحدیث 
 بن عمرو بن سرح قال: : حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد هللا-رحمه هللا-مسلم 

أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني یونس عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الز�یر أن عائشة زوج 
ه صلى هللا علی-أخبرته أنها قالت: �ان أول ما ُبدئ �ه رسول هللا  -صلى هللا علیه وسلم-النبي 
أو أنه ما بدئ �ه  او�جوز نصبه على أنه خبر �ان مقدمً  ،من الوحي. �جوز رفع أول -وسلم

من الوحي الرؤ�ا الصادقة في النوم فذ�ره بنحوه إلى قوله:  -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 
مر ثم قال: وحدثني محمد بن رافٍع قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مع ،انصرك نصًرا مؤزًرا

یه صلى هللا عل-�ه رسول هللا  قال: قال الزهري: وأخبرني عروة بن الز�یر أنها قالت: أول ما بدئ
من الوحي، وساق الحدیث �مثل حدیث یونس. غیر أنه قال: ف�هللا ال �حزنك هللا أبًدا،  -وسلم

 ف�هللا ال �حزنك هللا أبًدا، وقال: قالت خیدجة: أي ابن عم ِاسمع من ابن أخیك. 
ثم قال: وحدثني عبد الملك بن شعیب بن اللیث قال: حدثني أبي عن جدي، قال: حدثني ُعقیل 

صلى هللا -بن خالد قال: قال ابن شهاب: سمعت عروة بن الز�یر �قول: قالت عائشة زوج النبي 
: فرجع إلى خد�جة یرجف فؤاده. واقتص الحدیث �مثل حدیث یونس ومعمر ولم -علیه وسلم

من الوحي الرؤ�ا  -صلى هللا علیه وسلم-ها من قوله: أول ما بدئ �ه رسول هللا یذ�ر أول حدیث
الصادقة، وتا�ع یونس على قوله:  ف�هللا ال �حزنك، ف�هللا ال �حزنك هللا أبًدا، وذ�ر قول خد�جة: 

اسمع من ابن أخیك. معلوم أن صحیح مسلم بدون تراجم، اإلمام مسلم ما ترجم  ،�ا ابن عم
اح الذین جاؤوا �عده، مع أن القاضي تراجم. إنما التراجم للشرَّ  هترجم الكتاب، ما فیالكتاب، ما 
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مع أنها ما وصلت إلینا أن هذا مجرد  وفیها تراجم ،اقول: إنه وقف على نسخة عتیقة جد� عیاض �
لم یترجم في �تا�ه  اوالمستفیض عند أهل العلم أن مسلمً ، -رحمه هللا-كالم من القاضي عیاض 

�عني �تاب اإل�مان موجود، �تاب الصالة موجود، �تاب الز�اة  ،واب، والكتب الكبرى مترجمةاألب
ولذا  ؛شرَّاحالز�اة ال یوجد، إنما قام �ه ال موجود، لكن �اب �ذا من �تاب الصالة أو من �تاب

ح یلو  ر الذي ُذكر في هذا الموضع. �لٌّ بحسب ما یلوح للشارح من استنباط من هذا الخ��ختلفون 
له ما ال یلوح لغیره، تكون أظهر الدالالت من الحدیث ما استنبطه منه وجعله ترجمة، وتراجمهم 

كومون بلفظ واحد، ومحكومون في مكان واحد �عني في الكتاب ما حفي الجملة متقار�ة؛ ألنهم م
یبعدون عن الكتاب، ما �مكن أن �ستنبط فائدة في الز�اة و�ن �انت ظاهرة وموضع الحدیث في 

 كتاب الصالة ما �مكن، إنما �ستنبط منه ما یتعلق �الصالة. ولذا تجدون تراجمهم قر�بة.
 طالب:...

 فیها؟ماذا 
 طالب:...

 تصیر؟ ماذا 
 طالب:...

 ما لنا غیرها.
 طالب:...

وجد ُنسخ من صحیح مسلم قد�مة �قال: عتیقة ما �قال �خط اإلمام مسلم، �عني قد�مة. �عني ی
ل علیها �عض العلماء ،اجد�  ت، أفلح وأبیه إن وهذا هو األصل في �ثیر من اإلشكاال ،و�عوِّ

ا فیها: أفلح �هللا إن صدق، فقُصرت الالمات صدق، �قول السهیلي: وقفت على نسخة عتیقة جد� 
 . ا�بیرً  وتصحفت إلى أبیه، هذا �الم نفیس. �عني �حل إشكاًال 

ل علیها إن �ان �خط المؤلف بها  ،صلعلى �ل حال البحث عن نسخ قد�مة هو األ وهي الُمعوَّ
ا في النسخ القد�مة إشكال �بیر جد� ونعمت و�ن �ان �خط تالمیذه بها ونعمت، وقد حّل البحث 

في نیل األوطار. نیل األوطار من طبعته األولى طبعة بوالق إلى آخر الطبعات الموجودة اآلن 
ي فة و�ز�د لعنهما هللا من طبعة بوالق، األولى التي كلها في قتال أهل البغي إلى أن جاء معاو�

حیاة ِصدیق قبل مئة وثالثین سنة، �لها تتا�عت على هذا، فلما تولى تحقیقه صبحي حّالق، 
وتحقیق ال مز�د علیه  ،وطبعه في دار ابن الجوزي بتحقیق وطباعة فاخرة ،حسن صبحي حّالق

�تب أهل العلم. عّلق على هذا الموضع، ما  حقیقًة �عني من أنفس الطبعات التي ُطبعت فیها
وهذا تصو�ر الموضع  ،أثبت الالعن وعّلق علیه وقال: هذا اللعن تتا�عت علیه جمیع الطبعات
 من خط الشو�اني، وصّور ثالث أسطر من خط الشو�اني لیس فیه لعن.
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نسخة �خط  من نیل األوطار �خط الشو�اني، انتهى اإلشكال. ثم �عد ذلك صّور ثالثة أسطر من
ومعروف  ،، لكن �یف �قحم والطباعة في مصراأكبر تالمیذ الشو�اني ما فیه لعن، فیكون ُمقحمً 
فإن �ان من النسخة التي جلبت من الیمن وُطبع  ،أن مصر ما فیها روافض، هذا محل استغراب

علیها أو جلبت من الهند بواسطة ِصدیق وطبع علیها �صیر. فالرجوع إلى مثل هذه النسخ 
ن ال سیما إذا ُوجد إشكال  ، �عني ما نستطیع أن ندافع عنبیرمثل هذا اإلشكال إشكال � ،متعسِّ

 ألنه معروف أنه ؛ر األخرى التي تقبل ندافعلكن األمو  ،الشو�اني إذا وصل األمر إلى هذا الحد
نَّة و�عتني بها و�قدمها على � ا،ینصر ما یراه حق�  جم ل شيء، على �ل حال هذه تراو�هتم �السُّ

 ُشرَّاح صحیح مسلم.  ،رَّاح على الحدیثالش
فرده �ُ وهو أّول الشروح لیس فیه ترجمة، ذ�ره ضمن األحادیث السا�قة ولم  ،معِلم للمازري الأوًال: 

�عني لوال خشیة اإلطالة  ،بترجمة وشرحه �إ�جاز في صفحتین، وفي هاتین الصفحتین فوائد
 عِلم للقاضي عیاض.ا: إكماله إكمال الملنقلناها، فلیرجع إلیه، ثانیً 

 طالب:...
م �عضها على  نعم تب �عند المازري فیه فوائد، أوًال السلسلة ینبغي أن ُتذ�ر متتا�عة، و�ن ُقدِّ

كمال إُألفت قبلها، �عني نبدأ �الُمعِلم ثم إكمال الُمعِلم، ثم إكمال اإلكمال، ثم ُمكمِّل أخرى 
و�كثرون  ،اإلكمال، ثم نرجع إلى الشروح األخرى. في �تب �عتني بها أهل العلم من شروح مسلم

النقل عنها، التحر�ر في شرح صحیح مسلم، التحر�ر في شرح صحیح مسلم هذا �كثرون عنه 
ال سیما النووي �عني ال �كاد شرح حدیث �مر بدون نقٍل عنه، تحر�ر في شرح صحیح النقل 

ما أم مسلم، من خالل النقل عنه یدل على أنه شرٌح نفیس، لكن ما أدري هل یوجد مخطوط 
 .یوجد

م المقصود أن الكتاب ما ُطبع. وهو ألبي عبد هللا محمد بن إسماعیل األصبهاني، إكمال الُمعلِ  
، �أنه -صلى هللا علیه وسلم-اض ترجم علیه �قوله: �اب بدء الوحي إلى رسول هللا للقاضي عی

استفادها من صحیح البخاري، استفاد هذه الترجمة من صحیح البخاري، شرحه شرًحا مفصًال 
رجع �عني لو نقلناها لطال بنا الكالم یُ  ،وفیه فوائد وتنبیهات و�جا�ة عن إشكاالت �ذلك ،ُمطوالً 

 .حن یهمنا التراجم التي ترجم علیها ُشرَّاح مسلمنل حال، إلیه على �
�عني لیس منسوً�ا  ،الثالث: إكمال إكمال الُمعِلم إكمال إكمال الُمعِلم لُألبِّي لُألبِّي �ضم الهمزة 

بلٌد في أفر�قیا، ما أدري بتونس أو الجزائر المقصود أنه  إنما منسوب إلى ُأ�َّةإلى إب �الیمن ال، 
من تلك الجهات؛ ألنه أحیاًنا �كون النسب إلى غیر ما اشتهر عند الناس، ابن خیر اإلشبیلي 
اَألموي �فتح الهمزة، لو منسوب لبني أمیة قیل: ُأموي لكن هناك جبال في األندلس �قال له: َأمو، 

�قوله: أحادیث بدء الوحي أحادیث بدء الوحي، ومعلوٌم أن شرح األُبِّي نّبه علیه أهل العلم. ترجم 
و�شرح �الرموز �ل شرح له رمز، وفیه فوائد وطرائف أضافها  ،مجموع من الشروح التي سبقته
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إلى الشروح المتقدمة، الشرح فیه فوائد ال توجد في غیره، وله تنبیهات ولفتات �عني حري �طالب 
ألن �عض الناس �قول: ما الداعي  ؛ما من شرح من الشروح �خلو من فائدةالعلم أن �عتني �ه، و 

الفائدة؟ �ضیع الواحد  مالهذا التكرار؟ ما الداعي لهذا التكرار؟ خالص ُشرح البخاري وُشرح مسلم 
عمره في �حوث مكررة. ال، �ل شارح له َنَفس إذا �ان من أهل العلم ولد�ه القدرة على الشرح، أما 

هذا ما هو �شرح، و�ال قد �قول قائل لماذا القرآن ُ�فسر  ًئاوال �ضیف شی ،قل من الكتبین أن مجرد
  �مئات التفاسیر؟

تب كل تفسیر فیه ما ال یوجد في غیره، نعم قد یوجد، لكن هذا قلیل، وما ُوجد من هذا النوع ما �ُ 
وى من �عتني �ه. له االنتشار؛ ألن الناس �حكمون علیه �مجرد صدوره �حكمون علیه أنه ال �س

 هو مأخوذ من هذه التفاسیر الموجودة، وجاءني قبل یومین واحد من طالب العلم له عنا�ة �قراءة
ومن خالل النظر في هذه الكتب  ،الكتب، وله جَلد وصبر، و�حمل مجموعة من الكتب المطولة

یه علیه وأضیف إل تبّین لي أنه قد قرأها �لها، مجموعة من التفاسیر �قول: ما األصل الذي أعتمد
الزوائد من هذه التفاسیر؟ األصل إن �نت تر�د األصل فالطبري، أعظم هذه التفاسیر على 

 .اإلطالق تفسیر الطبري 
 ،ما دّرست الطبري؟ استدراك جید لماذاقال: طیب أنت لك سبعة عشر سنة تدرس القرطبي  

 �عني صحیح �ستغرب من طالب لكن جید. 
 ماحتاج إلى أن ُیزاد علیه، جاهز فیكتب زوائد، القرطبي جاهز، ما �أ قلت له: أنا ما أنا مثلك

 ،قصده المؤلف من جمعه، و�ال المسألة ما هي مسألة تألیف وال مسألة قراءة خاصة وأكتب زوائد
 ، ما الذي أختاره؟ اواحدً  اال، أنا أختار �تا�ً 
ا على ما في الطبري وعلى ما في تفسیر ابن  ؛اخترت القرطبي ثیر �لكثرة مباحثه الزائدة �ثیرة جد�

 اس عامً اإلنسان ُیدرِّس في در  د وغیرها، فیه فوائد، ممكن �عدُ الذي �عتمده أهل العلم في هذه البال
و�نتفع الطالب، أو ُیدرِّس مثًال  ،و�ضیف فوائد ،و�عتني �حواشیه ،منه مختصرات الجاللین

وعلیه من الحواشي أكثر من مئة حاشیة، �ان محل عنا�ة وحفاوة من أهل العلم،  ،بیضاوي ال
أكثر من مئة وعشر�ن حاشیة على البیضاوي. �اإلمكان أن ُ�قرر تفسیر البیضاوي و�قرأه على 

�ستفید،  ،و�ستفید الطالب من هذه الردود ،و�ذ�ر ما یالحظ علیه من انتقادات عقد�ة ،الطالب
و�نتقي منها أفضل ما �مكن أن �قدم لطالب العلم، لكن شخص یر�د  ،ظر في الحواشيوأ�ًضا ین

محور عمل تدور حوله �ل �تب  -رحمة هللا تعالى علیه-أن �جعل مثل ما جعلنا البخاري 
نَّة �جعل تفسیر الطبري ماذا �جعل تفسیر الطبري �ذلك، لكن اإلشكال أن الِهمم، �عني  ،السُّ
ى من سورة البقرة، إذا �ان الطبري بتحقیق شاكر خمسة أو ستة أجزاء، سنتین ما انته �مكث

 وفي �ذا وفي �ذا، متى ینتهي؟  ،وفي الرازي أر�عة مجلدات ،البقرة. وفي القرطبي ثالث مجلدات
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ما ، �لاسورً  ،ولذلك ُجعل القرآن مراحل ،اإلنسان ُجبل على حب معرفة النتائج، معرفة النتائج
 ،أنه قطع مرحلة، إذا أخذنا بهذا االعتبار وجعلنا الطبري محور العملانتهى من سورة �حس 

�ثیر  وأضفنا إلیه ما في التفسیر �األثر، جمعناها �لها وأضفنا ابن أبي حاتم والدّر المنثور وابن
ینتهي �م؟ متى  ،ب أحكام القرآن هاتوالشو�اني وغیره، �حتاج إلى وقت طو�ل، ثم �عد ذلك ُ�ت

 ذا؟ ه
، �حتاج إلى ابن العر�ي، و�لكیا، والجصاص، والقرطبي، وغیره من �تب أحكام القرآن بدًءا من

سنین، �حیث ال ینظر في غیره، ثم  یتفرغ له �كلیته أن تاج إلى جلد، �عني �حتاج إلىو�ح ،عمر
 �عد ذلك إذا التفت إلى الكتب التي تهتم �اللغة والمباحث اللغو�ة �جمیع فروع أبواب العر�یة

إلى عمر ثالث، وهكذا، ولذلك وهذا ملحظ، �عض المفسر�ن ما یبدأ من الفاتحة والبقرة، �حتاج 
أن  لماذا؟ ألنه یبدأ من منتصف القرآن مثًال تكون النفسیة التي بدأ بها المؤلف ال شك أنه یر�د

 ،�جمع �ل شيء، ثم �عد ذلك تفتر الهمم، تفتر الهمم إذا وصل إلى منتصف القرآن یر�ح اآلن
ن ُبدئ �ه من الكهف، و�ثیر من التفاسیر بدئت من هذا ر على الضرور�ات. لذلك الجالال�قتص

ر درسً  يالذمن الكهف، ابن �ثیر بدأ من األنعام، بدأ من سورة األنعام. مشكلة حتى   ا�حضِّ
إنما األعمال «�قف عند أدنى حد. شرح و�ر�د أن �جمع �ل ما قیل  ،ري هذاوعنده مثل البخا

ثم �عد  ؟�ل الشروح ؟�م من صفحة في عمدة القاري  ؟كم من صفحة في فتح الباري  »�النیات
 وال �ستطیع أن یتقدم وال یتأخر. ،ذلك تفتر الهمة

ونصیحتي لطالب العلم الذي یر�د أن �كتب له بتفسیره واالهتمام �التفسیر من أهم المهمات 
 القرآن الذي تحلُّ له إشكاالتر�ب ألنه �عینه على الفهم والتدبر. یبدأ �كتب غ ؛لطالب العلم

ة خمس ،ي تحل اإلشكاالت في التراكیب، ثم �جمع أر�عة تفاسیرتثم یبدأ �كتب الُمشكل ال ،لفاظاأل
و�صیر عنده  ،و�حس أنه أنتج ،ألنه یتشجع و�نتهي ؛في مجلد ومجلدین التيمن المختصرات 

وفي  ،ور شامل لمعاني القرآنتصور شامل إذا انتهى في ستة أشهر ینتهي منها صار عنده تص
خمسة من  ،�عض التراكیب التي �حتاجها المتوسط من طالب العلم، �عني �جمع أر�عة تفاسیر

و�ن أضاف ابن سعدي والنسفي والتسهیل البن ُجَزّي خالص  ،هذا النوع: الجاللین والبیضاوي 
 .�عني �ستة أشهر ینتهي ،انتهى منها

ور ؛ ألنه المهم أنه یتصمجلدات ثالثة ةثم �عد ذلك �طلع إلى مرتبة تكون هذه التفاسیر في أر�ع 
ما ُ�شكل في القرآن من أوله إلى آخره مرحلة أولى أو عرضة أولى، ثم �عد ذلك �ضیف إلى هذا 
التفسیر المختصر ما في هذه الكتب المتوسطة. ثم �عد ذلك �ضیف إلیها ما هو أطول منها، 

ألنها إذا انتهى أو وقف أو مات وقد انتهى من القرآن �له على طر�قة معینة ما خسر  ؛هكذاو 
 من سائر القرآن.  ًئا، لكن إذا مات وما انتهت إال البقرة ثم ماذا؟ ما أدرك شیًئاشی
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وعندنا البدا�ة في مثل ما قلنا خطة العمل خطة البحث من هذا النوع إما أن تبدأ �الكتب 
بینما الكبیر تز�د  ،الصغیر ما �مكن تز�ده على الكبیر ألن ؛یف إلیها من الكبارو�ض ،الصغار

فأنت إذا  ،ألن العلماء ینقل �عضهم من �عض ؛منه على الصغیر، أو تبدأ �األقدم فاألقدم
ثم تأتي الذي  ،وتضیف إلیه ما زاد إلیه ،ضمنت األقدم الذي �عده تعرف �ل ما �ان في األقدم

ف وش ،�عني القرآن في غا�ة األهمیة ،وهذه فائدة حقیقة له نظر في هذا الباب. �عده، لكن �لٌّ 
 ،طالب العلم �عضهم ُیر�ز على الحدیث، و�عضهم عنایته �الفقه واألحكام، و�عضهم �العقیدة

ئقة العنا�ة الال أرى وهذه أمور ال بد منها في العلم، لكن القرآن ما  ،و�ل هذا خیر، �ل هذا خیر
 ایبً و نظرنا إلى الدروس المعلنة في جمیع المناطق وفي جمیع األقالیم وجدنا أقلها نص�القرآن، ول

 القرآن، وهذا ال ینبغي. 
 القرآن �الم هللا وفیه �ل شيء، �مكن أن تجمع على ما ذ�رنا وما أشرنا �ه لألخ �مكن أن تجمع

ا التفسیر؟ نعم هو ذرأ�ك في ه ماتفسیر ابن عادل �قول ب أتىكل العلوم في تفسیر القرآن، هو 
 من تفاسیر الحنابلة القلیلة التي ُوجدت وُنشرت إضافة إلى ابن الجوزي وغیره، لكنه في جملته

ر. فهذه یمأخوذ من الرازي، �عني لو أخذت الزوائد فقط على الرازي ما صار عندك شيء �س
ل الزوائد على أوفاها وتنق ،الكتب المتشابهة فتستغني ببعضها عن �عض تنظرأ�ًضا طر�قة 

 إن شاء هللا. ،وأوالها. وهذا استطراد لعله ینفع
مكمل إكمال اإلكمال للسنوسي، ومعوله على ما تقدم من المعلم  ،را�ًعا: مكمل إكمال اإلكمال

 .�طرائف وزوائدأ�ًضا و�كماله و�كمال اإلكمال، �مَّل وجاء 
قال: أحادیث بدء الوحي، والقاضي عیاض المكمل قال: �اب بدء الوحي، والذي قبله األُبِّي  

 .-صلى هللا علیه وسلم-قال: �اب بدء الوحي إلى رسول هللا 
وهذا الشرح على اختصاره �ما هو معلوم فیه فوائد  ،خامًسا: شرح النووي على صحیح مسلم 

رج لكن فیه فائدة �خ ،و�ن �ان الُشرَّاح ینقلون منه ،وقواعد وضوا�ط قد ال توجد في المطوالت
ن؛ طالب العلم من قرائته �فوائد عظیمة قد ال توجد في المطوالت، فیه َنَفس ُ�حبب العمل لإلنسا

ا ولذلك تجدون تراجمه للراوة تختلف اختالفً  ،من الُعباد ،ألن الرجل �ما هو معلوم من العاملین
في ا عن تراجم ابن حجر، ابن حجر عالم محدث یهمه الثبوت وعدمه، فینصب �المه جذر�� 

یلتفت إلى شيء من هذا ال سیما إذا شرح  الراوي على التعدیل والتجر�ح، بینما النووي قد ال
ن ، ماذا �صنع؟ یذ�ر أطرف ما ُذكر من عبادة هذا الرجل، مما له داعٍ  :�قول االبخاري أو مسلمً 

م لب العلو�ر�د أن �شجع القارئ على العبادة، هذا الشرح �إمكان طا ،ألن هذا أمٌر یهمه ؛عبادته
ا، وجرى فیه على مذهب األشاعرة في و�خرج �فوائد عظیمة جد�  ،أن �قرأه في شهر�ن أو ثالثة

 .النووي أشعري من �ل وجه ،�عني لیس �مضطرب ،�اب االعتقاد
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واإلنسان �حذر من مثل هذه األمور، إذا �ان ال �ستطیع أن یدرك �عض  ،و�بقى أن فیه فوائد 
المسائل التي في مذهب األشعر�ة مما تخفى على �ثیر من المتعلمین �قرأه على شیخ، وللحافظ 

نكت على شرح النووي، وهو قابل للتنكیت، �مكن أن ینطلق منه طالب  ،ابن حجر علیه ُنكت
ل و�نق ،و�نقل ما في الشروح ،یدور علیه �النسبة لصحیح مسلم اارً و�جعله مثل ما قلنا مد ،العلم

�شیر إلیها النووي �خرج �فائدة مسألة یراجع �تب أهل العلم في �ل  ،من الكتب األخرى أ�ًضا 
 .عظیمة

المقصود أن طالب العلم علیه أن �عمل و�شتغل و�ستفید وعلى طر�قة معروفة نتیجتها من قبل؛ 
و�نتقل من �تاب إلى  ،و�قمش من هنا ،یبدأ من هنا ًئاما یدري شی ألن �عض الناس یتخبط

لكن لو مسك النووي ومن أوله إلى آخره فیه  ،ثم في النها�ة ال شيء ،ومن فن إلى فن ،كتاب
وما أدري عن  ا،فوائد، فوائد على سبیل االختصار الشدید، الحافظ ابن حجر وضع علیه نكتً 

 ب العلم علیه أن �عمل، �شتغل على هذا، یبقى أن طالهذه روفةمع اوجودها، المقصود أن له نكتً 
ي علیه، �ل  ؟المانع ما ا،الكتاب، و�جعل علیه نكتً   ا.یذ�رها النووي �اختصار یبسطهمسألة �حشِّ

 طالب:...
كت لنلُقّراء ما هو من طالب العلم اما رأیته. و�المناسبة رأى واحد من ا ،ما رأیته. ال ،ما أعرف

البن حجر على ابن الصالح، اشتراه من مكتبة، وعندهم اجتماع في استراحة قال: هللا نبغي 
 فما وجد فیه. ا،�ضحكو  یر�د أنة، نكت أوطرفة،  یر�د أن یرى ننبسط إن شاء هللا. �قرأ 

 طالب:...
 ؟نعم

 طالب:...
 �عني أنا قلت لطالب العلم أن یبدأ �األول فاألول، أو یبدأ �الطبقات، طبقة المختصرات، وهذه

لى مثًال �جد حدثنا حدثنا على آ�ة، �حتاج إلى جلد و�عندي أنسب؛ ألنه إذا بدأ �األول �الطبري 
 ثاني من أول یوم وال من ثاني یوم وال من أول شهر وال ء�حتاج إلى القراءة ما تجي و�عد ،صبر

مّر �ه �ثیر من طالب  ،وجر�ه الناس ،وهذا شيء ُمجّرب ،شهر، إنما إذا تعود اإلنسان علیها
العلم، إذا أذن الفجر انتبه أفاق، وهو من �تاب إلى �تاب، وشیخ من الِجلة من شیوخ شیوخنا 

أوى  ره لّماال، لیلة زواجه في أثناء عم ،لیلة زواجه لیلة الزواج ما هو �الزواج األول في الشباب
 ،إلى فراشه تذ�ر آ�ة أشكلت علیه، ونزل إلى المكتبة إلى أن أذن الفجر من تفسیر إلى تفسیر

لیلة عمره  ،ومن �تاب إلى �تاب من �تاب لغة ومن �تاب �ذا إلى أن أذن الفجر. ولیلة زواجه
 ما هي بلیلة عاد�ة هذه. 

�ما �قولون یبدأ  ،ولون مثل الطعامالمقصود أن القراءة طالب العلم یبدأ �الكتب على ما �ق
ثم �عد ذلك ینتقل منها، �قرأ في �ل یوم  ،�الكوامخ والجوارش �عني الُمشهیات، ُمقبالت �سمونها
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لكن ال یلبث أن �جد نفسه �قرأ عشر  ،م وثاني یومساعة في أول یو  ساعة، قد ال �ستطیع
مضي �سرعة؛ ألن القراءة لها لذة ولها وال فیه بر�ة، � ،ساعات و�راها قلیلة، و�رى أن الوقت قلیل

 .متعة
بدأ  ،شخص لّما أنهى المرحلة الجامعیةیوجد �حتاج إلى جهاد من جدید، �عني  ،لكن إن انقطع 

یر فیها مشاهیر �تب التفس ،وخالل سنتین قرأ أكثر من مئتي مجلد ،�القراءة، قبل أن یبدأ �العمل
خیال وقرأ �ل شيء، وتأهل للحیاة العلمیة، فهذا �عني ما هو � ،والحدیث والعقائد والفقه، وتوار�خ
 �عني ما هو �عید.  ،وقرأ، هذا موجود ،وترك ،نه فعلإ :حینما ُ�قال في تراجم أهل العلم

 طالب:...
 كیف؟

 طالب:...
 كت.وهذا من الن ،و�عتني بها ،ُ�خرِّج النصوص

 طالب:...
 وال �حس أنه أنتج، �عني �مسح ،ألن هذه تعوقه، ما ینتهي ؛، الا�خرج، القراءة فقط سردً ، نعم

شهر�ن أو شهر�ن ونصف ینتهي، هذه �تب تنتهي في الكتاب لمدة شهر�ن ینتهي منه، الكرماني 
ها لكنك أنتجت وقرأت واستفدت، فیها فوائد عظیمة هذه الكتب، وفی ،وتشهیك على القراءة �سرعة،

رحلة مرحلة وترجع له فیما �عد، لكن هذه الم ،عالمات علیه ما ُیالحظ �حتاج إلى تعلیق ضع
 ،ظیمع�هللا �تاب  :لكن ما تبدأ فتح الباري تقول ،وتنفتح نفسك للقراءة ،اجرد تجعلك تتأهل نفسی� 

تنصرف عن القراءة، أو حتى قراءة الطبري من التفاسیر أو غیره، تنقطع ال ال، ال ال هذا 
 خالص.

 طالب:...
 وال ُیبدأ �الطبري في المرحلة األولى.أنت مرحلة أولى 

 طالب:...
ذا إنقطة تنطلق منها إلى �تب التفسیر؟  تر�دهالطبري ستقرأه قراءة سرد أو قراءة فهم للكتاب أو 

و�ذا �ان مجرد قراءة سرد فال تبدأ  ،ال بد أن ُتمحص ،كان مدار �حث فأنت ال بد أن ُتمحص
تجعله ما �مل، ما �مل، �عني ابن  ،ف ُتحفِّز القارئ ألنك تمل، هناك �تب فیها طرائ ؛�الطبري 

 دخلنا �ذا وحصل :؟ ألنه �قوللماذا ،ارآن �مكن تقرؤه في مدة �سیرة جد� العر�ي في أحكام الق
والقرطبي فیه من هذا النوع �ثیر، و�ان �حضر  ،�ذا، وحصلمسألة مناقشة مع الشیخ فالن في 

 ثم تبّین فیما �عد أنه خنثى. ،ره ما أدري إ�شوصد ،معنا شخص �ذا، وأمرد لیست له لحیة
المسألة توجد مثل هذه األشیاء التي تجعل الطالب ینسى التعب الذي من القراءة، فإن �ان  

مرحلة التشو�ق للقراءة ومسألة �عني التوطئة للقراءة المطولة والبحث فهو �عمد إلى الكتب السهلة 
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ثم �عد ذلك إذا  ظتالتي لیس بها إشكاالت ومسائل عو�صة تحتاج إلى �د ذهن ومراجعة �تب
 ، �هللا المستعان.�عد تعب ثانٍ  یهوهذا �حتاج إل ،تأهل للمقارنة بین الكتب

 طالب:...
 ؟نعم

 طالب:...
 �فسر لنفسه؟ یر�د أنال، فسر القرآن ال بد مثل ما قلنا �عني �ان 

 طالب:...
 عوام؟ أمطالب 

 طالب:...
 والعوام ما تهمهم، ما ،ما �صلح؛ ألن له عنا�ة �الصناعة اللفظیة ،ال، عوام ما �صح البیضاوي 

د؛ العتناء بباب االعتقالكن درس على أن �كون الُمعلِّم عنده خبرة في ا ،تهمه الصناعة اللفظیة
 تحتاج إلى معرفة. ،�عني طرق ال یدر�ها أنصاف المتعلمین ،لترو�ج عقائدهم األن عندهم طرقً 

 طالب:...
 أشرطة عن المنهجیة في قراءة الكتب، المنهجیة في قراءة الكتب، هذه �ستفاد منها. توجد، نعم

 طالب:...
وأنت تقرأ في شرح النووي مّر �ك مقطع  ،معك أقالم ،ال، أنت معك قلم أو أقالم �األحرى  ،ال

 أو ینقله عن غیره تضع علیه عالمة �القلم األحمر، وهذا القلم ،ثالثة أسطر �الم نفیس للنووي 
ین ینفعك في �حث تكتبه هو ب انفیسً  اوُ�حفظ، وجدت �المً  ،لما ُیراد حفظه ُیرجع إلیه فیما �عد

تضع علیه عالمة �القلم األخضر  ،ما تمر علیك مرة ثانیة لكن هذه الفائدة ممكن ،ید�ك تكتبه
 مثًال.

 طالب:...
ما وضع  ا،وتضع لك رموزً  ،تضع علیه عالمة �القلم األسود ،استغلق علیك فهمه ،كالم ما فهمته

 علیه �القلم األحمر �ذا، وهكذا تمشي.
 طالب:...

 د. وفي ُطّرة الكتاب ُتذ�ر هذه الفوائد، ُتذ�ر هذه الفوائ ،ُ�كتفى بهذه الرموز لكن ،ال ال ال
 صلى هللا علیه-�قوله: �اب بدء الوحي إلى رسول هللا  -رحمه هللا تعالى-ترجم اإلمام النووي 

 .مثل القاضي عیاض -وسلم
من تلخیص �تاب مسلم، القرطبي �عده الُمفِهم لما أشكل من تلخیص مسلم، الُمفِهم لما أشكل  

شیخ القرطبي الُمفِسر له مختصر لصحیح مسلم تلخیص لصحیح مسلم، وهو  ،العباس أبو
ا �عني �عضهم ُ�فضله على المنذري، هذا المختصر شرحه في �تاٍب أسماه:  ،ُمختصر نافع جد�
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الُمفِهم لما أشكل من تلخیص مسلم. وهذا الكتاب ال �غني عنه القاضي عیاض وال النووي وال 
�ل طالب علم؛ ألن فیه فوائد علمیة قد ال توجد في غیره، ال توجد، وَمشر�ه �عني �حتاجه  ،غیره

وذاك شافعي، وهذا هو أبو العباس القرطبي شیخ القرطبي  ،هذا مالكي ،مختلف عن النووي 
ر، وُ�نتبه لمثل هذا �ثیًرا ر: ولقد سمعت شیخنا أ�ا العباس مراًرا  ،الُمفسِّ ما �قول القرطبي الُمفسِّ

ذه العبارة �كررها ابن القیم �ثیًرا، �كررها ابن القیم �ثیًرا في �تبه، و�ر�د بذلك شیخ ه ...؟�قول
 .اإلسالم

جاء واحد من طالب العلم ینقل شیخ اإلسالم من تفسیر القرطبي؛ ألن القرطبي قال: وقد  
 سمعت شیخنا أ�ا العباس مراًرا �قول، شیخه أبو العباس هذا مات قبل والدة شیخ اإلسالم.

سا�ًعا: السراج الوهَّاج من �شف مطالب صحیح مسلم بن الحجاج. ترجم علیه المؤلف صدیق 
صلى   -هللا، �اب ما ُبدئ �ه رسول هللا ما ُبدئ �ه رسول لحسن خان �قوله: �اب بدء الوحي أو 

 من الوحي.  -هللا علیه وسلم
لى �قوله: �اب بدء الوحي إ ثامًنا: فتح الُملِهم في شرح صحیح مسلم للشبِّیر أحمد عثماني ترجم

مثل القاضي عیاض ومثل النووي، �لها مأخوذة من اإلمام  -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 
؛ ثم ُطبع له تكملة في ستة مجلدات ،البخاري، فتح الُملِهم مطبوع �الهند في ثالث مجلدات �بار

وفیه تنبیهات  ،لمتقدمة�عني جمع ما في الشروح ا ،ألنه ناقص، والكتاب فیه شيء من الطول
  �عني من عنده. فهو نافع.

كتاب ثم یذهب إلى هذا ال ،هذا نافع :ونقول ا،ونمدح �تا�ً  ،نه لّما نتكلم عن طالب علمأواإلشكال 
�عني خالف ما ألفه من �عض األمور �قول:  ،ثم �جد فیه مخالفة عقد�ة أو مخالفة ،و�قرأ فیه

كیف ُ�مدح مثل هذا الكتاب؟ �قال: لو أردنا أن ال ُ�مدح إال ما �ان سالًما مئة �المئة من 
ه من هو الذي ال �أتیه الباطل من بین ید�ه وال من خلفه، ما عدا  ،المخالفات ما فتحنا إال القرآن

 كتب البشر �لها فیها ما ُیالحظ. 
صلى هللا علیه -، �اب أّول ما بدئ �ه ئخرجه الترمذي مختصًرا قال: أّول ما بدوالحدیث أ

الرؤ�ا الصادقة وُحب الخلوة، قال: حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري قال: أخبرنا یونس  -وسلم
بن ُ�كیر قال: أخبرنا محمد بن إسحاق قال: حدثني الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: أّول 

من النبوة حین أراد هللا �رامته ورحمة العباد �ه ال  -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا ما ابتدئ �ه 
یرى شیًئا إال جاءت �فلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء هللا أن �مكث، فمكث على ذلك ما 

وُحبِّبت إلیه الخلوة فلم �كن شيء أحب إلیه من أن �خلو. قال أبو عیسى:  ،شاء هللا أن �مكث
زِّي في تحفة األشراف لّما ذ�ر حدیث عائشة حسن صحیح غر�ب. الغر�ب من الم یثهذا حد

�عني في  ،الذي معنا الذي شرحناه لم ُ�شر إلى روا�ة الترمذي، أشار إلیه في موضع مستقل
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علیها تخر�جات  التيالموضع األول عزاه للبخاري ومسلم فقط، وتجدون عند�م في الطبعة هذه 
 ا ترمذي. البخاري ومسلم، ما فیه

 طالب:...
 معك؟ ماذا

 طالب:...
 ؟ماذاهذه، ما فیها ترمذي، 

 طالب:...
 ین؟أ

 طالب:...
 ما هو مسلم والترمذي والنسائي، رقم ثالثة.

 طالب:...
مكن ��عد  ماثم أ�ًضا ذ�ره فیخاري ومسلم فقط، البخاري ومسلم فقط. ولهذا الموضع الِمزِّي إال الب

أو شيء من ذلك، وعزاه للترمذي فقط، وعزاه للترمذي فقط، وهو من ُطرق الروا�ة  اسبعین حدیثً 
عزاها إلى البخاري  �عني هو أ�ًضا من المواضع التي ا،األولى، هو منها و�ن �ان مختصرً 

 .�عضها مختصر
 طالب:...
المفترض أنه أضاف الترمذي للموضع األّول وانتهى منه؛ ألنه من ُطرق  لماذا؟ما أدري 
 الحدیث.

 طالب:...
 نعم، حدیث عائشة.

 طالب:...
 .في �عض روا�ات البخاري أ�ًضا ما هو �كلهم �عني متفقین �ما أنه ال یتفقون 

 طالب:...
�عني هم مفترض أنه یذ�ر األصل الموضع األول من صحیح البخاري، ثم یذ�ر المواضع 

ثم یذ�ره من  ،مسألةاألخرى �أسانیدها، �عني یذ�ر الموضع األول في الترجمة، ترجمة األصل 
 فالنأ�ًضا في �ذا عن فالن عن فالن إلى �ذا، ورواه أ�ًضا الموضع األول �قول: ورواه البخاري 

والترمذي مثل هذه المواضع. �قول في روا�ة الترمذي قالت: أول ما ابتدئ �ه رسول  إلى آخره.
ال إمن النبوة حین أراد هللا �رامته ورحمة العباد �ه ال یرى شیًئا  -صلى هللا علیه وسلم-هللا 

فلم �كن شيء  ،جاءت �فلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء هللا أن �مكث، وُحبِّبت إلیه الخلوة
 لیه من أن �خلو. أحب إ
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ال شك أن الشخص الجاد �حب الخلوة؛ ألنه ینتج فیها ما ال ینتج �حضرة الناس، وهي أدعى إلى 
عن الناس، و�المناسبة جاء اإلخالص، أدعى إلى اإلخالص، اإلنسان �عمل عمل ِسّر، و�خفیه 

 �الصدقة، والُمِسرُّ الجاهر �القرآن �الجاهر «وهذا �حتاج إلى وقفة:  ،ننجاء في الس ،في السنن
رأ في بیته �عیًدا عن أو الذي �ق ،فهل الجاهر الذي �خفض صوته ،»�القرآن �الُمِسّر �الصدقة

منهما الجاهر في الموضعین �عتر�ه ما �عتر�ه مما �خدش في اإلخالص، أیهما؟  الناس؟ و�لٌّ 
 .»قةالجاهر �القرآن �الجاهر �الصدقة، والُمِسرُّ �القرآن �الُمِسّر �الصد«

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 .الجاهر الذي �قرأ أمام الناس ولو قرأ سر�ا

 طالب:...
ما  هذا الجاهر، وهذا الذي �قرأ ِسر�ا أو �قرأ جهًرا �القرآن �عتر�ه ما �خدش اإلخالص، �عتر�ه

ولو جهر یدخل في اإلسرار أو  ،�خدش اإلخالص، طیب الذي �قرأ في بیته �حیث ال یراه أحد
ذا ها؟ �معنى أن جمیع ما �حتمله اللفظ لفظ الجهر ینتفي ینتفي عنه نه �قرأ في بیته سر� إ :نقول
 ال؟أم أولى 

 طالب:...
 وال تخافت بها.

 طالب:...
هم �ستمعون وأ�ًضا هو �ستفید من قراءة الجهر، الذي �قرأ جهًرا �ستفید؛ ألن الجوارح �لها 

 واستفادت األذن إذا جهر، واستفاد القلب. تستفید، و�ذا قرأ من المصحف استفادت العین
 طالب:...

والمكان �ذلك، ومن �سمع، لكن یبقى أنه قد �عرض للمفوق ما �جعله فائًقا إذا قلنا إن هذا 
و�قرأ في بیته من  ا،�حضر إال متأخرً  مو�ذا ل ،الجاهر عمله مفضول، قد �كون ممن ُ�قتدى �ه

خرج من المسجد وذهب �قرأ في بیته، �یف �قتدي �ه  و�ذا سّلم ،األذان لإلقامة �قرأ في بیته
 الناس؟ 

�ه الناس في التأخر والخروج المبكر. �عني ما عندهم إال  يإذا �ان ممن ُ�قتدى �ه، �قتد
ة في المسجد خیر مقام قمت فیه وحلی تهقراءحیث ُ�قتدى �ه، �قتدي �ه غیره فالظاهر، فإذا �ان �

 تحلیتها ذ�ر اإلله �مسجد.
 ..طالب:.

 فیه؟ماذا 
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 طالب:...
ن، حسن هذا حدیث في سند أبي دا  .نعمود ُمحسَّ

 طالب:...
 نن.ال ال، حسن في الس

 طالب:...
 َوال َوال َتْجَهْر ِ�َصالِتكَ { معروف رفع صوته وقال بین هذا وهذا، نعم معروف، سبب نزول اآل�ة

 . ]١١٠اإلسراء:[سورة ُتَخاِفْت ِبَها َواْبَتِغ َبْیَن َذِلَك َسِبیًال}
فلم �ك شيء أحب إلیه من أن �خلو، هذا دأب الكبار لهم زمن �خلون �ه، یتعبدون،  :أقول

ط و�سلمون من القیل والقال، و�ن �ان االختال ،و�قرؤون، و�ؤلِّفون، و�ختفون �ه عن أنظار الناس
ه رمات یترتب علی�الناس واألقران واإلخوان واألحباب �كون فیه فوائد، �عني إذا ُحِفظ عن المح

 .فوائد، �جعل لنفسه وقًتا �خلو �ه
وأهل العلم �جعلون اللیل هو محل الخلوة، فمنهم من ینام نصفه و�قوم في النصف الثاني  

ة والذ�ر �قسم اللیل بین التألیف والقراءة تالو  ،للصالة والذ�ر، والقراءة والتألیف، ومنهم من �قسمه
 .إلمام الشافعيوال ینام إال قلیًال �ا ،والصالة

عدد �بیر من ُطالب العلم �غیرهم ال ینامون في  اوهنا ظاهرة في العصر الذي نعیشه �ثیرً  
لعلم االلیل، إنما ینامون في النهار، اللیل إذا اسُتغل �ما ینفع ال شك أنه إذا �ان من السمر في 

اذا مقال فالن، ماذا ماعات أما إذا �ان السمر في القیل والقال واالستراحات واالجت ،أنِعم وأكِرم
هذا ضیاع عمر فو�عضها ال أصل له  ،قال، وتبادل األخبار التي ُتذاع وُتشاع �عضها له أصل

 هذا، هذا حسرة، �هللا المستعان.
سنٌد و  . بیٌت خالٍ و�یٌت خالٍ  نى؟ وهو في النزع، قال: سنٌد عالٍ علي بن المدیني قیل له: ماذا تتم

 ،یبةماذا نتمنى؟ نتمنى القصور المنیفة والمر�و�ات الفارهة واألكالت الط، هذه أمنیته، لكن عالٍ 
م األكالت من الستة القارات، �هللا المستعان. وهذا همنا ي فولذلك تجدون أكثر ما ینفق  ،وتقدَّ

كل و�روح أیروح ��ة أند�ة التخفیف، �عني سهل إنه واآلن األند ،أسواق المسلمین اآلن المطاعم
، عند المسلمین هذا اقبل زمن الترف، ما �ان معروفً  ،قبل هذا الزمن ان هذا معروفً �خفف، ما �ا

 �هللا المستعان.
رواه اإلمام أحمد بن حنبل في المسند قال: حدثنا هللا قال: حدثني أبي قال: حدثنا أ�ًضا الحدیث 

المتقدمین التي أشرنا إلیها �حیى بن آدم قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا عبد هللا هذه طر�قة 
مراًرا أن الراوي للكتاب ُیذ�ر في سنده والمسَند األصلي �له بهذه الصیغة، حدثنا عبد هللا قال: 
حدثني أبي أو قال: حدثنا عبد هللا: وجدُت �خط أبي. هذا موجود، لكن إذا قال: حدثنا عبد هللا 



 
 

 
 
 

١
٥ 
 

 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=١٥ 

ا �انت الروا�ة من غیر عبد هللا قال: حدثنا حدثني فالن غیر اإلمام أحمد هذه زوائد عبد هللا، و�ذ
 أبو جعفر القطیعي فهي زوائد القطیعي.

جاء إلى المسند وحذف حدثنا عبد هللا قال: حدثني أبي،  -رحمة هللا علیه-الشیخ أحمد شاكر 
ولو �ان من أحمد شاكر، هذا  ،مباشرة قال: حدثنا �حیى بن آدم، وهو َتصرُّف غیر مرضي

تملك التصرف فیه، إذا ما عرفنا طرائق المتقدمین وقعنا في إشكاالت �بیرة،  تصرف في �تاب ال
ضطر إلى مراجعة أثم  ،�عني لّما أمشي على طر�قة أحمد شاكر وغیره أحذف مثل هذه األمور

یس �هللا المسند ل :ثم أجد مثل هذا الكالم أقول ،المسند في القسم الذي لم �صل إلیه أحمد شاكر
 .مسند ألفه الذي قال: حدثنا عبد هللال ،لإلمام أحمد

تصدى من ال  ولخفاء مثل هذه االصطالحات على �ثیر ممن من المتعلمین �قع في إشكال 
لكن لیس له ید �العلم الشرعي فصّنف  ،وهو أدیب �اتب أدیب معروف ،ینتسب إلى العلم

ل ؟ ألن فیها: قالماذاإصالح أشنع خطأ في تار�خ التشر�ع اإلسالمي األم لیست لإلمام الشافعي، 
 :الر�یع: قال الشافعي. نعم. المؤلف �عد الر�یع، ماذا عن الموطأ: حدثنا �حیى بن �حیى قال

وال بد من إ�قاف وقوف طلبة  ،الطر�قةأخبرنا مالك نفس الشيء، �ل �تب المتقدمین على هذه 
بي ألئال �قعوا في مثل هذا الخطأ، قال: حدثنا عبد هللا قال: حدثني  ؛العلم على مثل هذه األمور

قال: حدثنا �حیى بن آدم قال: حدثنا ابن المبارك عن معمر و�ونس عن الزهري عن عروة عن 
من الوحي  -صلى هللا علیه وسلم- قالت: أول ما بدئ �ه رسول هللا -رضي هللا عنها-عائشة 

 قالت: و�ان ال یرى رؤ�ا إال جاءت -شك ابن المبارك-الرؤ�ا الصادقة أو قال: الرؤ�ا الصالحة 
�عني �عد ثمانین  ،مثل فلق الصبح، �ذا ذ�ره مختصًرا. مختصًرا، وفي موضع آخر أخرجه مطوالً 

 .اهامطوًال بنحو روا�ة البخاري التي شرحنأ�ًضا صفحة أخرجه 
صلى هللا -ثم قال في آخره: ثم لم ینشب ورقة أن ُتوفي وفتر الوحي، فترة حتى حزن رسول هللا  

خر فیما بلغنا حزًنا شدیًدا غدا منه مراًرا �ي یتردى من رؤوس شواهق الجبال، إلى آ -علیه وسلم
 .وتكلمنا عنها في موضعها ،ما جاء في �عض روا�ات البخاري 

 ن الحدیث الثالث، واألسبوع القادم إن شاء هللا نبدأ �الحدیث الرا�ع.و�هذا نكون انتهینا م 
 طالب:...

م علیه و�ن �ان �عضهم �ُ  ا�كاد �كون متفقً  الذيالشيء المتفق علیه تقد�م الكتب الستة، الشيء  قدِّ
الكتب المتقدمة في الزمان، لكن الذي جرى علیه ُعرف �ثیر من الناس البداءة �الصحیحین ثم 

  ثم المسانید وهكذا. السنن
 طالب:...

هو �قول �هللا، ما فیها نقط، فلما قصرت الالمات صارت وأبیه في الصورة سواء فیها نقط ، نعم
  أو ما فیها نقط.
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 طالب:...
ثالثة أسطر ما تجده في  األنه �حفظ مقطعً  ؛تحفظه تر�د أنترجع تتصفح الكتاب، هذا الموضع 

مكان آخر ُ�حفظ، مقطع ثالثة أسطر ما فهمته تسأل عنه، مقطع ثالثة أسظر أو أر�عة أو 
خمسة أو أكثر تحتاجه في �حث أنت ُتعده أو �حتاجه غیرك أو نازلة من النوازل الناس خاضوا 

 .فیها ما وجدوا لها حال� 
 االنً األئمة رسالة د�توراة فقه فالن، وال أذ�ر ف�عني مرة من المرات واحد یبحث في فقه إمام من  

ما �كتشف الباحث، فقه فالن، لما وصل إلى ترجمة الشخص و�ذا �ه �شترك معه مجموعة  حتى
ا ومشهور،  ا�ثیرً  ایدور اسمه في �تب الفقه �ثیرً  م منه افیبحث في تراجم هؤالء �عرف واحدً جد�

لیلى  ألنه ما ُیذ�ر اسمه، ابن شبرمة ابن أبي يثانال�فقیه ما یذ�ر رأ�ه، هو ثقة، لكنه لیس  ،ثقة
عجز، ألن المقصود هذا الذي یورد اسمه  ،ابن �ذا ابن �ذا، �شار�ه مجموعة، فاحتار الباحث

وهذا العلم �خرج منه،  ،الحفظ ءالحفظ قال: معقول �كون سي ئكثیًرا ذ�ر في ترجمته أنه سی
 الحفظ؟  ءوهو في النها�ة سي ،العلم تتداوله األمة و�ذ�ر في �ل �تاب كیف �كون هذا

حل، ما وجد من �سعفه، هذا الكالم قبل حوالي  هوسأل ما فی ،وسأل ،�حثو  ،المقصود أنه �حث
سأل، قلت تعال: رأ�ك؟ ما یؤ�ه شباب وسأل الكبار، استحى من �ثرة ما  ماثالثین سنة، قال: 

دور وأما الفقیه الذي ی ،ومن یذ�ر الولد ،لم وترجم للثقة الذي هو أبوهر�ه شرح النووي على مسوأ
ي ، ما یدر ا�بیرً  الحفظ، حلت إشكاًال  ئاسمه �ثیًرا في �تب الفقه فهو فالن بن فالن و�ن �ان سی

یبحث في فقه شخص ما �عرفه، مثل هذه األمور التي ینبه علیها أهل العلم �عض علیها 
ب وهذا من النوع الذي ینبغي أن �عتنى �ه مثل ما قلنا عند قراءة الكت ،تحل إشكاالت ،�النواجذ

  وسرد الكتب.
 طالب:...

م وعدم ذ�ر البخاري لیس �مطرد أن �قال �ل ما تفرد �ه مسل ،�عني إشارة إلى أنها لم تثبت عنده
 .ال لیس �مطرد ،ورواه البخاري وحذف منه �كون القصد منه التعلیل

 عبدك ورسولك.اللهم صل وسلم على  
 


